
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF juni 2020 
De Meent 

“Op een kleine school groot worden” 

 
SCHOOLJAAR 2019-2020 

 
 
Kalender  
Maandag 1 juni Pinksteren (leerlingen vrij) 
Woensdag 24 juni Zomerfeest 
Maandag 29 juni                   Studiedag team (leerlingen vrij) 
Dinsdag 16 juni 3 MR 
 
 
Algemene informatie 
Het onderwijs op de Meent is vanaf 11 mei weer hervat. We kunnen u melden dat dit erg 
soepel verlopen is. Het is fijn om te zien dat we er allemaal het beste van proberen te maken. 
Afgelopen weken hebben wij buiten de gymlessen gegeven. Vanaf komende week zullen wij 
ook weer gymlessen in de gymzaal gaan verzorgen. Zorgt u er dus voor dat uw kind weer de 
gymspullen mee heeft. 
 
Het onderwijs vanaf 8 juni 
Vanaf 8 juni mogen wij het onderwijs weer bijna volledig vormgeven zoals u van ons gewend 
was. Dit houdt voor u en uw kind in dat we weer volledige lesdagen mogen geven en de TSO 
weer door de SKLM verzorgt mag worden.  
Wij verwachten dan ook weer iedereen vanaf deze datum op school.  
Wel zullen wij ons moeten blijven houden aan de richtlijnen van de 1,5 meter van het RIVM 
en zullen wij alleen ouders en externen op afspraak toestaan binnen onze school en op het 
schoolplein. (verdere informatie zie brief Basis Buren) 
 
Nieuwe leerlingen 
Wanneer uw kind ongeveer drie jaar is, gaat u zich oriënteren op een 
basisschool. Een belangrijk moment voor veel ouders en een keuze 
die helemaal niet zo makkelijk is. We maken daarom graag tijd vrij 
voor u en uw kind, zodat jullie een goed afgewogen schoolkeuze 
kunnen maken. Vanaf begin juni mogen wij met inachtneming van de 
RIVM richtlijnen weer de rondleidingen in onze school verzorgen. 
Wij willen u dan ook graag uitnodigen voor een 
kennismakingsgesprek en rondleiding door onze school. U kunt geheel vrijblijvend een 
afspraak maken en we hebben dan alle tijd om u de school te laten zien en uw vragen te 
beantwoorden. 



 

Nieuws vanuit de MR 
Bedankt team de Meent! 
  
Ook wij als MR zijn zoals jullie weten erg betrokken bij de school. Er worden adviezen 
gevraagd en ideeën gedeeld, zo ook voor de corona maatregelen. Na een aantal weken 
thuisonderwijs, had de Meent al snel een plan klaarliggen om als school weer onze kinderen 
te kunnen ontvangen. En juist omdat we zo'n kleine fijne school zijn, mocht en kon dat 
volledig binnen de RIVM richtlijnen met een (tijdelijke) aanpassing in schooltijden.  
Als wij kijken naar onze school willen wij als MR even de tijd nemen, om het hele team te 
bedanken. Wat niet altijd zichtbaar is, is wat de invoering van het tijdelijke continurooster als 
maatregel i.v.m. corona betekent voor de leerkrachten. Doordat het niet mogelijk is om 
tussen de middag SKLM in te zetten, doen onze leerkrachten dit nu zelf.  Doordat het ook 
niet mogelijk is om groepen door elkaar heen te laten spelen  staan  de leerkrachten van 
08.20 uur tot einde lestijd volledig klaar, zonder pauze, om onderwijs te geven en het 
buitenspelen te begeleiden. De werkweek is hierdoor zwaarder geworden, maar wordt nog 
steeds met veel enthousiasme aangegaan. Complimenten ook aan het team hoe ze de 
leerlingen betrekken die niet fysiek naar school kunnen komen. 
Team De Meent, Hartelijk dank hiervoor! 
 
Groepsindeling volgend jaar 
De leerlingaantallen op de Meent zijn de afgelopen jaren afgenomen; hierdoor gaan wij 
komend schooljaar werken met drie combinatiegroepen. De financiering die we vanuit de 
Rijksoverheid krijgen in combinatie met de bijdrage van BasisBuren zorgt ervoor dat we niet 
voldoende hebben om met vier groepen te blijven draaien. Ook met deze drie 
combinatiegroepen blijven we kleine klassen houden. 
Als school hebben we zorgvuldig naar de belangen van de leerlingen én de leerlingen- 
aantallen van de kinderen gekeken bij het vormen van de onderstaande combinaties. 
Volgend schooljaar zullen wij op de Meent werken met de combinatiegroepen: groep 1/2/3, 
groep 4/5 en groep 6/7/8. Wel blijven we kleine klassen houden. 
Met de medezeggenschapsraad is besproken hoe we tot deze keuze zijn gekomen. 
 
Als school hebben we al jaren positieve ervaringen met het werken in combinatiegroepen.  
We werken al jaren aan het vergroten van de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 
samenwerking bij de leerlingen en dit zetten we voort. Het leeftijdsverschil in 
combinatiegroepen heeft vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van 
kinderen. Kinderen leren van elkaar en helpen elkaar. Dat is de kracht van onze kleine 
school! De leerkracht is er uiteraard om dit zo goed mogelijk te begeleiden en voor de juiste 
instructies per groep.  
Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze indeling de kwaliteit van het onderwijs behouden.  

 
Heeft u vragen hierover, neem dan alstublieft contact op met de locatieleider. 
De personele invulling hoort u circa half juni. 
 
 
 
 



 

Zomerfeest/schoolreis: 
Het zomerfeest en de schoolreis kunnen helaas niet doorgaan op de wijze die u gewend 
bent. Het zomerfeest zal een dag worden in het teken van sport en spel.  
In het team wordt er op dit moment ook gekeken naar een leuk alternatief programma voor 
op de dag van de schoolreis voor de groepen 1 t/m 5. Verdere informatie over beide dagen 
ontvangt u nog van ons via mail. 
  
Onderwijs 
Kanjertraining: 
In deze eerste week zijn we met name bezig de kinderen te laten wennen aan het weer op 
school zijn en steken we in op de groepsvorming. We voeren veel gesprekken met de 
kinderen om goed zicht te krijgen op hun welbevinden. Gelukkig kunnen we constateren dat 
de meeste kinderen goed in hun vel lijken te zitten. Samen dragen we de zorg voor uw kind. 
Heeft u het idee dat het niet zo lekker gaat met uw kind, op welk gebied dan ook, neemt u 
dan contact op met de leerkracht van uw kind. 
 
Onderwijs in de klassen 
Uiteraard willen de leerkrachten heel graag weten hoe de leerlingen zich ontwikkeld hebben 
de afgelopen tijd. Heeft het thuisonderwijs voor achterstanden gezorgd, en zo ja op welke 
onderdelen dan? De komende periode zullen de leerkrachten de leerlingen observeren en 
indien nodig een toets afnemen om hier zicht op te krijgen. Dit om het onderwijs af te kunnen 
stemmen op uw kind.  
 
Rapportgesprekken 
Op vrijdag 3 juli krijgen de leerlingen het laatste rapport mee. De rapportgesprekken zullen er 
in verband met de RIVM-richtlijnen anders uitzien.  
De gesprekken van de groepen 1 t/m 6 zullen digitaal via hang-out meets met de leerkracht 
en u als ouder gehouden worden. 
De voorlopige adviesgesprekken zullen fysiek gehouden worden. Bij dit gesprek is naast de 
leerkracht en de ouder ook uw kind aanwezig. (met inachtneming van de RIVM-richtlijnen) 
Van tevoren ontvangt u via de leerkracht hiervoor weer een uitnodiging via Parro. 
 
Leerlingenraad 
In de eerste week van school is de leerlingenraad ook weer op gepaste afstand bij elkaar 
gekomen. We hebben besproken hoe de kinderen het thuiswerken hebben ervaren en hoe 
ze het vonden om weer naar school te gaan. Daarnaast kwamen een aantal kinderen met 
het plan om de knikkerpotjes bij de pingpongtafel te verplaatsen. Tijdens het spelen hebben 
kinderen er last van. Dit is inmiddels door de conciërge uitgevoerd. 
 
   
 
  
  


